
 

     

 

 

Woerden, 2 september 2014 

Aan de voorzitter van de raad van Woerden 

 

 

Betreft:  verzoek om interpellatie ex artikel 41 RvO 

 

Geachte voorzitter, 

Op 27 augustus jl. ontving de raad een brief (14.014167) van het college over het niet tijdig 

voor de raadsvergadering van 4 september kunnen aanleveren van een voorstel ter 

voorbereiding van de begroting 2015 -2018 (kaderbrief). 

Vanwege de korte periode tot het uitbrengen van de ontwerp begroting vragen wij u het 

onderwerp ‘voorbereiding van het begrotingskader’ te agenderen voor de vergadering van 4 

september a.s.  

Wij willen het college vragen aan de gemeenteraad inlichtingen te verstrekken over het 

gevoerde bestuur inzake de voorbereiding van het begrotingskader. Ook willen we 

beraadslagen over het betrekken van de raad en inwoners bij het opstellen van de ontwerp 

begroting 2015-2018. 

Over het niet aanleveren van een kaderbief hebben wij de volgende vragen: 

1. Waarin verschilt de informatie van Woerden met de informatie die andere gemeenten 

gebruiken voor het opstellen van de kaderbrief te weten: de jaarrekening 2013, de 

mee- en tegenvallers in het voorjaar 2014, de tekst van het coalitiekoord en de 

meicirculaire? 

2. Waarom is het college - in tegenstelling tot andere gemeenten – niet gelukt om in juni, 

zelfs niet in augustus, de benodigde afstemming te plegen en een afgewogen 

voorstel aan de raad voor te leggen? 

3. Wat is de waarde die het college hecht aan het tijdig aanbieden van voorstellen aan 

de raad? 

4. Hoe kan de raad op een slagvaardige, transparante en democratische wijze kaders 

stellen in de korte periode die resteert tot het aanbieden van de ontwerpbegroting 

2015 – 2018? 



 

 

Hier willen wij graag in de komende raadsvergadering met het college over beraadslagen. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de fracties van CDA, D66, ChristenUnie, Inwonersbelangen, Lijst van der Does en 

VVD 

Arjen Draisma, Heerd Jan Hoogeveen, Henk van Dam, Jan-Hubert van Rensen, Jaap van 

der Does en Stefan van Hameren 


